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Čp.: ÚlogS – 30-12-1/2011

Výtlačok č. :
Počet listov :

ZMLUVA
o poskytovaní stravovania profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava,
uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka

Poskytovateľ :

Zastúpený
Kontaktná osoba
Číslo tel./faxu
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:
:

Článok 1
Zmluvné strany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad logistiky a sluţieb MO SR
Kutuzovova 8
823 47 Bratislava
Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ Úradu logistiky sluţieb MO SR
kpt. Ing. Peter ŠKVARENIA–vedúci oddelenia zásob potravín
0960 321 371, 0960 321 380
30 845 572/00166
SK 2020947698
Štátna pokladnica Bratislava,
7000171557/8180 – výdavkový
7000171485/8180 – príjmový, variabilný symbol: 637 014
( ďalej len „poskytovateľ“)
a

Odberateľ

Zastúpený
Číslo tel./faxu
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO

: Vojenský útvar 2020 Trenčín
Kasárne SNP
911 01 Trenčín
v prospech
Vojenský 2225 Bratislava
Za kasárňou č. 3
832 47 Bratislava
: plk. Ing. Jaroslav HAMÁR, riaditeľ
: 0960 339 490
: Štátna pokladnica Bratislava
: 7000171784/8180
: 00 804 037
( ďalej len „odberateľ“)
Článok 2.
Predmet a účel zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní
stravovania profesionálnym vojakom a zamestnancom odberateľa, výška a spôsob úhrady za
poskytované stravovanie:
1.1. v riadnej pracovnej zmene v pracovných dňoch;
1.2. profesionálnym vojakom odberateľa zaradeným v dennej zmene v pracovných dňoch, ktorým
vznikol nárok na bezplatný odber stravy;

2. Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenia stravovania profesionálnych vojakov odberateľa
zaradených do nočnej zmeny, do dennej zmeny v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, ani zabezpečenie
náhradnej formy stravovania pri výpadkoch prevádzky vojenskej kuchyne.
Článok 3
Podmienky poskytovania stravovania
1. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty z poskytovaného stravovania.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, ţe:
- profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava, v pracovných dňoch, v priebehu
pracovnej zmeny, zabezpečí jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nápoja a chleba - (ďalej len „
stravovanie“ alebo „obed “) ;
- profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny zabezpečí v pracovných
dňoch obed;
3.1. Objednávanie, odber a konzumáciu obeda poskytovaného profesionálnym vojakom a
zamestnancom odberateľa zabezpečí poskytovateľ v priestoroch jedálne Vojenskej kuchyne MO SR
v objekte MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava a v priestoroch jedálne v objekte Duklianskych kasární,
ul. Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava, v čase a spôsobom, ktorým zabezpečuje stravovanie vlastných
zamestnancov.
3.2. Objednávanie, odber a konzumáciu obeda poskytovaného profesionálnym vojakom odberateľa
zaradeným do dennej zmeny poskytovateľ zabezpečí v priestoroch jedálne Vojenskej kuchyne MO SR
v objekte MO SR, Kutuzovova 8 Bratislava - pre 7 profesionálnych vojakov; v priestoroch jedálne
v objekte Duklianskych kasární, ul. Za kasárňou 5, Bratislava - pre 3 profesionálnych vojakov.
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť profesionálnym vojakom a zamestnancom odberateľa
rovnaké podmienky a moţnosti výberu poskytovaných jedál podľa denného výberu ako vlastným
zamestnancom.
4.2. Profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny nebudú poskytované
obedy č.4 – 5, výberové jedlo.
5.1. Objednávanie obeda profesionálnymi vojakmi a zamestnancami odberateľa sa bude realizovať
prostredníctvom identifikačných kariet na vstup do objektov MO SR (do Duklianskych
a Kutuzovových kasární) zaregistrovaných v pokladní bezstravenkového objednávacieho systému
Kredit 7 X .
5.2. Na zabezpečenie objednávania a výdaja obeda profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava
zaradeným v pracovných dňoch v dennej zmene, poskytovateľ, oprávnenej osobe odberateľa uvedenej
v čl. 7. bod 4., tejto zmluvy, oproti podpisu na zozname vydaného materiálu, vydá STRAVOVACIE
KARTY vojenskej polície pre bezplatný odber stravy s číselným označením v počte 10 kusov.
6. Zamestnanec a profesionálny vojak odberateľa úhradu platby za poskytnuté jedlo môţu realizovať:
6.1. Formou voľných vkladov, na základe uzatvorenej dohody o zráţkach zo mzdy uzatvorenej
medzi zamestnancom alebo profesionálnym vojakom a veliteľom VÚ 2225 Bratislava.
6.1.1. Voľný vklad pre zamestnanca alebo profesionálneho vojaka poskytovateľ zaloţí potom, čo
poverený zamestnanec odberateľa uvedený v článku 7 bod 4., doručí do pokladne KREDITu jeden
výtlačok dohody o zráţkach zo mzdy. Za doručenie jedného výtlačku dohody o zráţkach zo mzdy na
ÚFZ 04 Bratislava zodpovedá veliteľ VÚ 2225 Bratislava.
6.1.2. V posledný deň kalendárneho mesiaca poskytovateľ doručí na CS ÚM ÚFZ 04 Bratislava
v elektronickej forme a následne aj v písomnej forme: Zráţky zo mzdy a čerpanie záloh
zamestnancov a profesionálnych vojakov odberateľa, ktorý za týchto zamestnancov a profesionálnych
vojakov spracováva mzdy.
7. Poskytovateľ za objednaný, ale neodobratý obed neposkytuje náhradu.

Článok 4.

Cena a platobné podmienky
1. Cena jedného teplého hlavného jedla – obeda pripravovaného stravovacím zariadením
poskytovateľa – obedu č.1-3 je 2,042 € bez DPH, obedu č. 4 – 5,výberové jedlo je 2,625 € bez DPH
(zvýšené náklady na potraviny o 0,583 € bez DPH na obedy č. 4 – 5, hradí stravník)
2. Platba zamestnancov a profesionálnych vojakov odberateľa za obed.
2.1. Za obedy č.1-3 je 0,86 € s DPH; ( Kalkulácia: 35% z ceny jedla 2,042 € = 0,715 € = základ
dane; základ dane - 0,715 € navŕšený o DPH 20 = 0,858 € s DPH, po zaokrúhlení - 0,86 € s DPH)
2.2. Za obedy č.4 - 5, výberové jedlo, je 1,56 € s DPH. (Kalkulácia: 0,715 € + 0,583 = 1,298 €
= základ dane; základ dane – 1,298 € navŕšený o DPH 20 % = 1,5576 € s DPH, po zaokrúhlení - 1,56
€ s DPH

3.Príspevok odberateľa zamestnancom a profesionálnym vojakom odberateľa na obedy č.1-3 a
obedy č.4 -5, výberové jedlo je 0,91 € (výpočet: 2,042 – 0,715 – 0,416 = 0,911, po zaokrúhlení =
0,91 €. Režijné a vecné príplatky vo výške 0,416 € bez DPH sa neúčtujú, nakoľko odberateľ patrí
pod zriaďovateľa, rezort MO SR. Reţijné a vecné príplatky vo výške 0,416 € bez DPH sa neúčtujú,

nakoľko odberateľ patrí pod zriaďovateľa, rezort MO SR.
4. Platba odberateľa profesionálnym vojakom VSS Bratislava zaradeným do dennej zmeny za
jedno objednané hlavné teplé jedlo (obed) je 1,95 EUR.
5. V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca poskytovateľ vystaví písomnú faktúru a odošle ju
na adresu odberateľa:
Veliteľ
Vojenského útvaru 2225 Bratislava
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
5.1. Poskytovateľ vo faktúre uvedie:
5.1.1. Celkový počet hlavných teplých jedál poskytnutých zamestnancom a profesionálnym vojakom
VÚ 2225 Bratislava za uplynulý mesiac;
5.1.2. Príspevok a platba odberateľa na jedno teplého hlavného jedlo podľa bodov 3., 4., tohto
článku;
5.1.3. Celkový počet obedov poskytnutých bezodplatne profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava
zaradeným do dennej zmeny za uplynulý mesiac;
5.1.4. Fakturované čiastky:
5.1.4.1. Celkovú výšku zráţok zo mzdy za zamestnancov a profesionálnych vojakov VÚ 2225
Bratislava s rozdelením na základ dane, DPH 20 %, celkovú fakturovanú čiastku s DPH.
5.1.4.2. Celkovú výšku úhrady za bezodplatné stravovanie profesionálnym vojakom profesionálnym
vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny v pracovných dňoch s rozdelením na
základ dane, DPH 0 %, celkovú fakturovanú cenu s DPH 0 %.
5.1.4.3. Celkovú výšku poţadovaného príspevku zamestnávateľa za zamestnancov a profesionálnych
vojakov VÚ 2225 Bratislava s rozdelením na základ dane, DPH 0 %, celkovú fakturovanú cenu s DPH
0 %.
5.1.4.4. Celkovú sumu k úhrade.
5.2. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania - faktúry bude príloha Zráţky zo mzdy a čerpanie záloh
zamestnancov a profesionálnych vojakov VÚ 225 Bratislava s uvedením:
mena a priezviska zamestnanca alebo profesionálneho vojaka, osobné číslo SAP stravníka,
počet objednaných obedov;
osobné číslo – číslo STRAVOVACEJ KARTY vojenskej polície pre bezplatný odber stravy,
ktorou bolo objednávané bezodplatné stravovanie profesionálnych vojakov VÚ 2225 Bratislava
zaradených do dennej zmeny a počet obedov objednaných touto STRAVOVACOU KARTOU
5. 3. Jeden výtlačok faktúry poskytovateľ doručí na CS ÚM ÚFZ 02MO SR ako avízo o platbe.
6. Faktúry spojené s vyúčtovaním poskytnutého stravovania sú splatné v lehote 30 dní od doručenia
odberateľovi. Odberateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a neúplná a to

do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva
plynúť znovu, odo dňa doručenia opravenej faktúry.

plynúť doba splatnosti a táto začne

Článok 5.
Čas plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými
stranami.
2. Zmluvný vzťah je moţné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou
jednou zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Povinnosť doručiť
výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi ako
nedoručiteľnú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril. Účinky
doručenia nastanú aj vtedy ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Článok 6
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania úhrady faktúry za poskytnuté stravovanie zmluvy je poskytovateľ oprávnený
poţadovať úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka vo výške 0,03 % z nezaplatenej
sumy za kaţdý deň omeškania platby.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy vyţadujú písomnú formu a súhlas oboch zmluvných
strán.
2. Podpisom tejto zmluvy oprávnenými osobami oboch zmluvných strán končí platnosť Zmluvy
poskytovaní stravovania profesionálnym vojakom a zamestnancom Vojenského útvaru 2225
Bratislava, č. ÚLogS-99-26-1/2008 uzatvorená dňa 25. apríla 2008.
3. Poskytovateľ, podľa tejto zmluvy, poskytne stravovanie len zamestnancom a profesionálnym
vojakom odberateľa uvedeným v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Za jeho včasnú aktualizáciu zodpovedá
veliteľ VÚ 2225 Bratislava. Za prípadnú škodu spôsobenú oneskorenou aktualizáciou prílohy č. 1
zodpovedá odberateľ .
4. Prílohu č.1 k tejto zmluve je „Menný zoznam zamestnancov a profesionálnych vojakov VÚ 2225
Bratislava zaradených na pracoviskách v objekte MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava; v objekte
Duklianskych kasární, ul. Za kasárňou č. 5, Bratislava“. Osobou oprávnenou, ku dňu účinnosti
zmluvy, dodať poskytovateľovi zoznam zamestnancov a profesionálnych vojakov odberateľa, ktorým
bude poskytované stravovanie podľa podmienok tejto zmluvy a počas trvania zmluvného vzťahu
upresňovať tento zoznam je čat. Martina BARTEKOVÁ. V prípade zmeny oprávnenej osoby
postačuje jednostranné písomné oznámenie veliteľa VÚ 2225 Bratislava.

5. Ustanovenia tejto zmluvy platia na obedy objednané stravníkmi odberateľa od 1. januára 2011.
Odberateľ za podmienok tejto zmluvy zaplatí príspevok zamestnávateľa podľa bodu 3., článku
4., tejto zmluvy za obedy objednané od 1. januára 2011.

6. Zmluvné strany prehlasujú, ţe sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu s ním, túto
7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, kaţdý s platnosťou originálu. Kaţdá zo zmluvných strán
obdrţí po dva rovnopisy.

Prílohy:
Príloha č. 1 : „Menný zoznam zamestnancov a profesionálnych vojakov VÚ 2225 Bratislava
zaradených na pracoviskách v objekte MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava; v objekte Duklianskych
kasární, ul. Za kasárňou č. 5, Bratislava“
1 list
Príloha č. 2 : „Prehľad osobných čísiel STRAVOVACÍCH KARIET Vojenskej polície pre bezplatný
odber stravy
1 list

V Bratislave dňa ............................

---------------------------Za poskytovateľa
Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ ÚLogS MO SR

V ...................... dňa ..........................

-------------------------------Za odberateľa
plk. Ing. Jaroslav HAMÁR
riaditeľ VÚ 2220 Trenčín

